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Lietuvos Respublikos Keliq istatymas numato, kad ,,Kelio savininkas - valstybe,
savivaldybes, fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, jq padaliniai, kuriems kelias priklauso
nuosavybes teise". TilZes gatvds esandios TruSelitl km., Sendvario sen. Klaipedos r. savininke yra
Klaipedos rajono savivaldybe. Lietuvos Respublikos Keliq istatymo 5 str. 4 p. numato, kad
,,Vietines reik5mes keliq pro.fektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir
prieZiDros uZsakovo funkcijas vykdo jq savininkai ir (ar) valdytojai." Lietuvos Respublikos Keliq
istatymo 5 str. 5 p. I d. numato, kad kelio savininkas ,,atlieka valstybines reikSmes keliq bflkles ir
eisnro tyrimus, renka, inventorizuroia ir analizuoja duomenis apie valstybines reik5mes kelius ir
teikia pasiLilymr-rs del valstybirres reikSmes keliq pletros, modernizavimo ir veiklos uZtikrinimo
programq rengin.ro". GyverramqiLl namll kvartalas Salia TilZes gatves esandios TruSeliq km.,
Sendvario sen. Klaipedos r. yra suformuotas .jau beveik 20 metq, tadiau kelias niekada nebuvo
tvarkomas ir priZi[rimas. Gyvenamqjq namq kvartale Salia TilZes gatves ikurlas gyvenamqjq namq
kvartalas ir bendrija ,,Tru5eliai", kurioje 6 (Se5iq) suformuotq sklypq trvaLiavimas i5 TilZes gatves.
Be to Salia rnineto savivaldybes kelio yra ir kittl gyvenamqjq namq sklypq, kuriq savininkai taip pat
nori patekti i sau nuosavybes teise priklausandius sklypus. Tadiau Sios gatves yra tik pavadinimas,
.jos neimanoma net iZvelgti. Del Klaipedos rajono netinkamos, o biitent visi5kos neprieZilros
gyvenamqjq namL1 kvartalo gyventojai ir sklypq savininkai negali patekti i nuosavybes teise
priklar"rsandius sklypus. Del Klaipedos rajono savivaldybes neveiklumo yra paZeidinejami Lietuvos
Respublikos istatymai bei gyventojr4 teises.
AtsiZvelgiant i aukSdiar"r iSdestyt4 pra5ome kuo skubiau sutvarkyti TilZes gatvg esandi4
'fru5eliq km., Sendvario sen. Klaipedos r., kad gyvenamqjLl namL1 kvartalo gyventoiai ir sklypq
savirrinkai galetr4 pasiekti savo nuosavybes teise pril<lausandius sklypus ir gyvenam4sias vietas.
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